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آٌات من آل عمران
 -1استنتج الؽاٌة من اآلٌات الكرٌمة :
 الدعوة إلى طاعة هللا والبعد عمّا حرمه والمسارعة إلى طلب المغفرة والتحلً بصفات
المتقٌن .
 -2ضع عنوانا مناسبا لكل آٌة كرٌمة :
 اآلٌة ( ٖٓٔ ) تحرٌم الربا .
 اآلٌة ( ٕٖٔ ) طاعة هللا ورسوله .
 اآلٌة ( ٖٗٔ ) صفات المتقٌن .

 اآلٌة ( ٖٔٔ ) جزاء الكافرٌن . اآلٌة ( ٖٖٔ ) طلب المغفرة . -اآلٌة ( ٖ٘ٔ ) جزاء المتقٌن .

 -3وضح المعنى العام من اآلٌات الكرٌمة :
 اتباع المنهج اإلسالمً سبٌل السعادة فً الدنٌا واآلخرة .
 -4صػ معنى رئٌسا لكل آٌة من اآلٌات :

 : ) ٖٔٔ – ٖٔٓ ( الربا ٌمحق البركة وٌدمر المجتمعات .
 : ) ٖٕٔ ( فً طاعة هللا ـ تعالى ـ ورسوله الكرٌم ـ صلى هللا علٌهه وسهلم ـ سهعادة
الدنٌا واآلخرة.
 : ) ٖٖٔ ( االستغفار وترك اإلصرار على المعاصً من أبواب المغفرة .
 : ) ٖٔٙ – ٖٔٗ ( للمتقٌن صفات تإهلهم لنٌل رضوان هللا عز وجل وجنة الخلهد
.
 -5عدد صفات المتقٌن مبٌنا ً الصفة الجامعة لها .
 ٌكظمون الغٌظٌ نفقون فً الٌسر والعسر
– عدم اإلصرار على المعصٌة
ٌ عفون عن الناس .
ٌ ستغفرون ربهم باستدامة .
الصفة الجامعة للمتقٌن  :اإلحسان فً عبادة هللا ومعاملة الناس .
 -6علل تخصٌص النهً واألمر بالمؤمنٌن فً اآلٌات الثالثة األولى .
 ألنهم هم الذٌن آمنوا باهلل ورسوله وهم الذٌن ٌلتزمون أوامره وٌنتهون عما نهى عنه .
 -7بٌن أثر تطبٌق ما ترشد إلٌه اآلٌات فً الفرد والمجتمع :
 على الفرد  :الهدوء والسكٌنة والطمؤنٌنة وقوة اإلٌمان وحسن األخالق .
 على المجتمع  :سمو المجتمع وانتشار الفضٌلة واألخالق الحسنة وتماسكه وترابطه .
 -8لخص المعنى من اآلٌات الكرٌمة بأسلوبك .
 نهى هللا المإمنٌن عن الربا فً معامالتهم وأمرهم بطاعته ورسوله وأن ٌطلبوا مغفرة هللا
حتى ٌكونوا من المتقٌن المنفقٌن المستغفرٌن العافٌن فٌفوزون بسعادة الدارٌن .

الثروة اللؽوٌة
الكلمة
أضعاف
حماة

الكلمة
أرٌكة
بشرى
بطانة

مفردها
ضِ عف
حام

جمعها
أرائك
بشر  ,بشرٌات
بطائن

وضح المعنى السياقي لمكممة التي تحتها خط في العبارات التالية :
سأل الفقٌر الؽنً :طلب
 سأل القاضً المجرم  :استخبر واستفهم
 سألتك باهلل أن تساعدنً  :أقسمت
 سأل المعلم الطالب سؤاال  :طرح

الكلمة

معناها

الربا

الزٌادة والفضل – عال وانتفخ – ورم – نشأ وترعرع

اتقوا

خافوا هللا فتجنبوا نواهٌه وامتثلوا ألوامره

أعدت

كونت
ضرت  ،ه ٌَّئت َّ ،
ج َّهزت  ،ح َّ

الكاظمٌن

الحابسٌن والكاتمٌن  -الممسكٌن

الؽٌظ

الح َنق  -صوت الؽلٌان
أش ّد الؽضب و َ

فاحشة

قول أو فعل  -معصٌة كبٌرة
القبٌ ُح الشنٌع من ٍ
متناهٌة فً القبح – الزنا

أكمل كل فراغ فً الجمل أمامها بتصرٌف مناسب لكلمة (جن ):
الجنة )
استجن -
جن  -جُنة -المجنون –
الجن َ -
َ
َ
( َ
التصرٌف الصحٌح
الجملة
جن -أظلم
..............اللٌل
َ
المجنون  -فسد عقله
سقطت التكالٌف عن ...............
الجن  -مخلوقات
ٌسكن  ......األماكن المهجورة
الجنة  -دار النعٌم
 مؤوى المتقٌن ......استجن  -استتر
  ......السارق من الناسجُنة  -وقاٌة
 -الصٌام  .......من الفتن

التذوق الفنً وأسلوب القصر
 -1وضح الصورة البٌانٌة التالٌة :
ٌ { ا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا الربا أضعافا مضاعفة }............................ .
 -2اختر المكمل الصحٌح لكل من اآلتً :
 الصورة البالغٌة فً اآلٌة السابقة { :استعارة مكنٌة ـ استعارة تصرٌحٌة ـ تشبٌه ـ
كناٌة }
 ـ األسلوب فً اآلٌة أسلوب  { :خبري ـ إنشائً ـ إنشائً طلبً ـ إنشائً غٌر طلبً }
 ـ العالقة المعنوٌة بٌن كلمتً ( السراء والضراء ) { :مقابلة ـ ترادف ـ طباق ـ تورٌة }
 ـ المحسن البدٌعً اللفظً بٌن (السراء والضراء) { :سجع ـ جناس تام ـ جناس ناقص ـ
حسن تقسٌم }
( -3ال ٌعلم الغٌب إال هللا – ٌعلم هللا الغٌب) .
أي العبارتٌن تنفً علم الغٌب عن غٌر هللا عزوجل؟ ماذا نسمً هذا األسلوب البالغً ؟
ما أركانه ؟ ما طرٌقته ؟
...........................................................................

أسلوب القصر
أسلوب القصر وطرائقه
مخصوص
بطرٌق
بآخر
أمر
ٍ
َ
ٍ
القصرُ هو تخصٌصُ ٍ
طرق القصر أربع  ,وهً:
ٔ -النفً واالستثناء

ٕ -إنما

ٖ -العطف بـ ( ال – لكن – بل )

ٗ -تقدٌم ما حقه التؤخٌر

أوال  :النفً واالستثناء  ( :ما ……… .إال ……… ( , ).وما محمد إال رسول )
المقصور  :هو ما بعد النفً  ,و المقصور علٌه  :هو ما بعد االستثناء.
– مثال  :ما المتنبً إال شاعر  :المقصور :المتنبً  ,المقصور علٌه  :شاعر أي قصرنا المتنبً على الشعر
ثانٌا ً  :إنما  ( :إنما المإمنون إخوة)
المقصور ٌؤتً أوال  ,و المقصور علٌه مع ” إنما ” ٌإخر وجوبا.
مثال  :إنما زٌد كاتب  ,المقصور  :زٌد  ,و المقصور علٌه  :كاتب
ثالثا ً  :العطف بـ ( ال – لكن – بل( :
– القصر بـ (ال) ( :شوقً شاعر ال كاتب(
إذن  :المقصور والمقصور علٌه ٌؤتٌان قبل حرف العطف (ال) بالترتٌب.
– مثال  :زٌد شاعر ال كاتب  ,المقصور  :زٌد و المقصور علٌه  :شاعر ( ألنها مقابلة لكلمة كاتب(
– القصر بـ (لكن) ( :لٌس التقدم باألقوال لكن باألفعال ).
المقصور علٌه معها ٌؤتً بعدها  ,وبعبارة أخرى  :المقصور علٌه هو المعطوف..
– مثال  :ما الفخر بالنسب لكن بالتقوى  ,المقصور  :الفخر  ,و المقصور علٌه  :بالتقوى ( المعطوف )
ُ
أكلت عنبا ً بل تٌنا ً ).
القصر بـ (بل) ( :ما
– المقصور علٌه معها ٌؤتً بعدها  ,وبعبارة أخرى  :المقصور علٌه هو المعطوف  ..وهً تفٌد القصر إذا
ولٌها

مفرد  ,وتقدمها نفً أو نهً..

– مثال  :ما الفخر بالنسب بل بالعمل  ,المقصور  :الفخر  ,و المقصورعلٌه  :بالعمل ( المعطوف)
رابعا ً  :تقدٌم ما حقه التؤخٌر  ( :إٌاك نعب ُد و إٌاك نستعٌن )
المقصور علٌه مقدم والمقصور مإخر.
– مثال  :مإمن أنا
المقصور علٌه  :مإمن  ,و المقصور  :أنا
مثال  :قال الشاعر  :إلى هللا أشكو ال إلى الناس أننً أرى األرض تبقى واألخالء تذهب
المقصور علٌه  :إلى هللا ( هللا ) و المقصور  :أشكو

 -4أخرج أسلوب قصر من اآلٌة الكرٌمة :
وب ِه ْم َو َمنْ ٌَ ْغ ِف ُر
َ ( والَّذ َ
ٌِن إِ َذا َف َعلُوا َفا ِح َش ًة أَ ْو َظلَمُوا أَ ْنفُ َس ُه ْم َذ َكرُوا َّ َ
هللا َفاسْ َت ْغ َفرُوا ل ُِذ ُن ِ
ُّ
وب إِ َّال َّ
ُون )
هللاُ َولَ ْم ٌُصِ رُّ وا َعلَى َما َف َعلُوا َو ُه ْم ٌَعْ لَم َ
الذ ُن َ
 طرٌقته  :النفً واالستثناء

غرضه  :الحصر والتخصٌص والتوكٌد

نشاط (  : ) 2حدد داللة و طرق القصر وعٌن المقصور و المقصور علٌه فٌما ٌلً :

األمثلة

طرٌقة
القصر

المقصور

ٔ-ال ٌعلم الغٌب إال هللا

النفً
واالستثناء

ٌعلم الغٌب

ٕ -بصرت بالراحة الكبرى فلم تراها
تنال إال على جسر من التعب
هللا من عباده العلما ُء
ٖ-إنما ٌخشى َ

النفً
واالستثناء

الراحة الكبرى

إنما

الخشٌة

العلماء

ٗ -إنما األمم األخالق ما
بقٌت فإن هً ذهبت
أخالقهم ذهبوا

إنما

األمم

األخالق



٘ -صداقة الجاهل تعب ال راحة.

العطف بال

صداقة الجاهل

تعب




منن
ب
 -ٙأموالُه فً رقا ِ
الناس من ٍ
ِ
ب
ال فً
ٌن ومن نش ِ
الخزائن من َع ٍ
ِ
(( -8وال تحسبن الذٌن قتلوا فً سبٌل هللا
أمواتا ً بل أحٌا ٌء عند ربهم ٌرزقون ))
 -9ما األرض ثابتة بل متحركة .

العطف بـ
ال
العطف بـ
بل
بل

أمواله

رقاب الناس

الذٌن قتلوا

أحٌا ٌء

األرض

متحركة

ٓٔ -ما األرض ثابتة لكن متحركة .

لكن

األرض

متحركة

ٔٔ -ال أجٌد الخطابة لكن الشعر .

لكن

اإلجادة

الشعر

ٕٔ " -إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن "

تقدٌم ما نعبد
حق تؤخٌره نستعٌن

المقصور علٌه
هللا
جسر من التعب

إٌاك

السالمة اللؽوٌة

-

-

هً :مِنْ  ,إلى ,فً ,عنْ  ,على ,رُبَّ  ,البا ُء ,الكافُ  ,الال ُم ,الواوُ  ,التا ُء ,ح ّتى ,م ُْذ ,م ْن ُذ.
حروفُ الجرِّ َ
ُ
الحظ؟
لنتؤ ّم ْل اآلٌات المدونة على السبورة  ,ماذا ُنُ
ت حرفا ً جا َء بعده اس ٌم أو ضمٌ ٌر ما.
ُن
الحظ أنَّ فً ك ّل آٌ ٍة من هذ ِه اآلٌا ِ
ْ
والضمائر؟
سبقت هذه األسما َء
ما اس ُم هذه الحروفِ الّتًَ
إ ّنها "حروفُ الجرِّ ".
من معانً حروفُ الجرِّ :
ٔ" -مِنْ ":
َ
ان الَّذِي أسْ َرى ِب َع ْب ِد ِه لٌَ ًْال م َِن ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام﴾ .
لنتؤ ّم ْل اآلٌ َة التال ٌَ َة ُ ﴿:سب َْح َ
لماذا وردَ حرفُ الجرِّ "من" فً هذه اآلٌةِ؟الحرام.
إلظهار أنَّ اإلسرا َء بدأ من المسج ِد
وردَ هذا الحرفُ
ِ
ِ
ماذا نستخلصُ من هذا؟حرف الجرِّ "مِنْ " من معانٌ ِه ابتدا ُء الغاٌ ِة المكان ٌّ ِة.
نستخلصُ أنَّ
َ
ُ
الظهر".
الصباح إلى
من
قرأت
لنتؤ ّم ْل الجمل َة التالٌ َة" :
القرآن َ
َ
ِ
ِ
لماذا وردَ حرفُ الجرِّ "من" فً هذه الجملةِ؟ْ
الصباح.
بدأت من
القرآن
إلظهار أنَّ قراء َة
وردَ هذا الحرفُ
ِ
ِ
ِ
ماذا نستخلصُ من هذا؟حرف الجرِّ "مِنْ " من معانٌ ِه ابتدا ُء الغاٌ ِة الزمان ٌّ ِة.
نستخلصُ أنَّ
َ
ُّون َو َما ُت ْنفِقُوا مِنْ َشًْ ٍء َفإِنَّ هللاَ ِب ِه َعلٌِ ٌم﴾.
لنتؤ ّم ْل اآلٌ َة التال ٌَ َة ﴿:لَنْ َت َنالُوا ْال ِبرَّ َح َّتى ُت ْنفِقُوا ِممَّا ُت ِ
حب َ
لماذا وردَ حرفُ الجرِّ "من" فً هذه اآلٌةِ؟َ
بعض ما ُنحِبُّ .
وردَ هذا الحرفُ
إلظهار أنَّ
اإلنفاق هنا ٌكونُ من ِ
ِ
ماذا نستخلصُ من هذا؟حرف الجرِّ "مِنْ " من معانٌ ِه التبعٌضُ .
نستخلصُ أنَّ
َ

ومع كل آٌة من اآلٌات الكرٌمة المعروضة نتبع نفس الطرٌقة للوصول لمعانً الحروف .
 -1استخرج حروؾ الجر من األمثلة التالٌة مبٌنا ً معنى كل حرؾ :
األمثلة
ٔ -أنفقت من الدراهم
 درست من أول ٌوم -خرجت من البلد

 -من الناس نراهم عظماء

حرف
الجر
من
من

معناه
التبعٌض
بداٌة غاٌة زمانٌة
بداٌة مكانٌة

ٕ -وصلت إلى المدرسة
انهمكت فً عملً إلى اللٌل

إلى

نهاٌة مكانٌة
نهاٌة زمانٌة

ٖ -سافرت عن البالد
َ " -و َمن ٌَب َْخ ْل َفإِ َّن َما ٌَب َْخ ُل َعن َّن ْفسِ ِه"

عن

المجاوزة
بمعنى على
االستعالء

ان اسْ ت ِْغ َفا ُر إِب َْراهٌِ َم ِألَ ِبٌ ِه إِالَّ َعن م َّْوعِ َد ٍة َو َع َد َها إٌَِّاهُ"
َ " -و َما َك َ

التعلٌل

ٌٗ -حملون كتبهم على ظهورهم
 سامحته على خطئهٌِن َغ ْفلَ ٍة مِّنْ أَهْ لِ َها "....
" َودَ َخ َل ْال َمدٌِ َن َة َعلَى ح ِ
ان مِن ُكم م َِّرٌ ً
ضا أَ ْو َعلَ ٰى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ مِّنْ
"أٌََّامًا مَّعْ ُدو َدا ٍ
ت ۚ َف َمن َك َ
َ
َّام أ ُ َخ َر"
أٌ ٍ

على

االستعالء
بمعنى مع
بمعنى فً
ظرفٌة زمانٌة

٘ -جلست فً البٌت
حفظت القصٌدة فً ساعة
" َقالَ ْت َف َذلِ ُكنَّ الَّذِي ل ُ ْم ُت َّننًِ فٌِ ِه "

فً

ظرفٌة مكانٌة
ظرفٌة زمانٌة
السببٌة

هلل َجمٌِ ًعا"
 " -ٙإِنَّ ْالع َِّز َة ِ ّ ِ
الجنة للمإمنٌن  -له قرٌن -
ض"
هلل َما فًِ ال َّس َم َاوا ِ
 َو ِ ّ ِت َو َما فًِ األَرْ ِ

الالم

االستحقاق
االختصاص
الملك

أكرمه المدٌر لقوله الحق

 -للرجل البٌت

 -جئت ألشكرك

ك ال ُّشرطِ ً بالمُجرم.
" -7أمس َ
 "شرح المعلم القاعدة باألمثلة.ٌموت اآلالف من فقراء العالم بالجوع.
 التقى األصدقاء بالمسجد ٌوم الجمعة. باهلل أللتزمن الصدق .ٌل َك َزرْ ٍع أَ ْخ َر َج َش ْطؤَهُ َف َ
آز َرهُ"
اإلن ِج ِ
 " َو َم َثل ُ ُه ْم فًِ ْ ِوهللا ألجتهدن
اهلل للصمت خٌر من الكالم
و َت َّ ِ

بسبب
الباء

ك
و
تاء
رب

 رُبَّ أكل ٍة حرمتك أكال ٍت.
ٓ -من نوى الصوم جاز له أن ٌؤكل لٌالً حتى طلوع الفجر.
ُ
أٌام.
 ما سمعت صوتك ُم ْنذ ثالث ِة ٍ أصبحت بلدان العالم متجاورة ُْ
اخترعت الطائرة.
منذ

حتى
منذ
ظرف

االلصاق
االستعانة
السببٌة
ظرفٌة فً
قسم
التشبٌه
قسم
قسم
شبٌه بالزائذ
للتقلٌل
بلوغ غاٌة
حرف جر بعدها
اسم
قبلها ماضً منفً
بعدها فعل

( إذا كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم هو الهادي إلى سبٌل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فٌجب
أال نحٌد عن وصاٌاه )
استخرج من الفقرة السابقة ما ٌلً :
إلى
الباء
عن

 -1حرف جر بمعنى انتهاء الغاٌة المكانٌة
 -2حرف جر بمعنى االستعانة
 -3حرف جر بمعنى المجاوزة .
 --3صوب الخطأ فً الجمل اآلتٌة :
فً  -ظرفٌة مكانٌة
 أقمت إلى المدٌنة .
على  -االستعالء
 نام الطفل بالسرٌر .
من  -التبعٌض
 أنفقت على مصروفً .
الالم  -الملكٌة
 الدار عن محمد .
 -4امأل الفراغ بحرؾ الجر المطلوب فً الجمل التالٌة :
• أمسكتالحبل.......َدٌ.(حسفجسَفُداإللصبق)الببء
( حرف جر ٌفٌد التبعٌض )

• أنشدنا  .......شعرك .
• ........رمٌة من غٌر رام .

من

( حرف جر شبٌه بالزائد )

• لم ٌخرج صدٌقً  .........بٌته  ......ثالثة أٌام  ( .حرف جر بداٌة غاٌة ) -
منذ

رب
من –

• زرت لبنان ثم أقمت  ..........بٌروت  ..........انتهاء اإلجازة
•

( حرف جر ٌفٌد الظرفٌة – انتهاء غاٌة )

فً  -حتى

 الوقت  ......السٌف إن لم تقطعه قطعك .
 -5حدد حروؾ الجر الزائدة فٌما ٌلً :
( األخالق الحسنة تزٌن المسلم و ما من خلق أجمل من التواضع  ,وما شاهدت من رجل ٌتصف به
إال ورفعه هللا فً الدنٌا  ,وكفى باهلل مكافئا ً  ,وصاحب األخالق أقرب الناس منزلة من الرسول صلى
هللا علٌه وسلم فً الجنة والمإمن لٌس بفقٌر األخالق  ,فهل من متصف بها ؟ )
( حرف جر ٌفٌد التشبٌه ) الكاف

من زائدة خلق  :مبتدأ
 ما من خلق
رجل  :مفعول به
من زائد
 وما شاهدت من رجل
من زائدة متصف  :مبتدأ
 فهل من متصف
الباء زائدة  :هللا  :فاعل
 وكفى باهلل
الباء زائدة  :فقٌر  :خبر لٌس
 لٌس بفقٌر
االستنتاج  :من حروؾ الجر الزائدة  :من  :إذا جرت النكرة  ،وكانت مسبوقة بنفً أو استفهام .
 الباء  :إذا وقعت فً فاعل كفى أو خبر لٌس .

نموذج التعبٌر تعلٌق
أسس كتابة التعلٌق :
 -1التوضٌح  :عرض موجز لموضوع الفكرة .
 -2التعلٌل وإبداء الرأي سلبا و إٌجابا .
 -3االستدالل  :اإلتٌان بدلٌل وشواهد .
 -4استٌعاب الموقف أو القول واإلحاطة به .
 -5خال من الصور الخٌالٌة .
قال اإلمام على بن أبً طالب كرم هللا وجهه " من أبصر عٌبه شؽل عن عٌوب الناس " علقً
على المقولة مراعٌة أسس كتابة التعلٌق .
هذه الحكمة البلٌغة تدعو اإلنسان إلى أن ٌدرك أنه لم ٌصل إلى الكمال الذي ٌجعله خالٌا من
العٌوب  ,شؤنه فً ذلك شؤن غٌره من البشر  ,فكل ابن آدم خطاء  ,وخٌر الخطائٌن التوابون,وإذا
كان العبد مشغوال بنفسه عن غٌره  ,ارتاحت له النفوس  ,وكان محبوبا من الناس  ,وجزاه هللا تعالى
بجنس عمله  ,فٌستره وٌكف ألسنة الناس عنه  ,أما من كان متتبعا عٌوب الناس متحدثا بها مشنعا
علٌهم فإنه لن ٌسلم من بغضهم وأذاهم  ,وٌكون جزاإه من جنس عمله أٌضا ؛ فإن من تتبع عورات
الناس تتبع هللا عورته  ,ومن تتبع هللا عورته ٌفضحه ولو فً بٌته.
وقد ٌكون انشغال العبد بعٌوب الناس والتحدث بها مثل ورقة التوت التً ٌحاول أن ٌغطً بها عٌوبه
وسوءاته  ,والشخص الذي ٌرى صورة نفسه صغٌرة جداً تجده دائما ً ٌضخم عٌوب اآلخرٌن.
إن االنشغال بعٌوب الناس ٌجر العبد إلى الغٌبة ,كما أن االنشغال بعٌوب الناس ٌإدي إلى شٌوع
العداوة والبغضاء بٌن أبناء المجتمع  ,فحٌن ٌتكلم المرء فً الناس فإنهم سٌتكلمون فٌه  ,وربما
تكلموا فٌه بالباطل.
إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا علٌك ,وأبدوا منك ما كان ٌُست ُر
وإذا رجعت إلى السلف الصالح رضً هللا عنهم لوجدت منهم فً هذا الباب عجبا؛ إذ كانوا مشغولٌن
بعٌوب أنفسهم عن عٌوب غٌرهم  ,بل ٌنظرون إلى أنفسهم نظرة كلها تواضع مع رفعتهم وعلو
شؤنهم رضً هللا عنهم  ,بل كانوا ٌخافون إن تكلموا فً الناس بما فٌهم أن ٌبتلوا بما ابتلً به الناس
من هذه العٌوب ,
فاشغل نفسك عن عٌوب غٌرك ؛ ففٌك أضعاف أضعاف ما تراه فً اآلخرٌن  ,فال تفتح على نفسك
باب الغٌبة وسوء الظن وهتك أستار الناس باالنشغال بعٌوبهم  ,وال تفتح على نفسك باب شر ال ٌسد
بالكالم عن الناس فٌتكلموا عنك كما قال الشاعر
متى تلتمس للناس عٌبا تجد لهم
فسالمهم بالكف عنهم فإنهم

عٌوبا ولكن الذي فٌك أكثر
بعٌبك من عٌنٌك أهدى وأبصر

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ" :بصر أحدكم القذى فً
عٌن أخٌه ,وٌنسى ال ِج ْذ َع فً عٌنه".

منبع السحر فً القرآن
التمهٌد  :ماذا ٌقصد بمنبع السحر فً القرآن .
 مصدر الجمال والروعة واإلعجاز فً القرآن الكرٌم .
 -1قسم النص إلى وحدات فكرٌة معنونة كل وحدة على النحو التالً :
مصدر السحر
ٌ نابٌع السحر فً القرآن الكرٌم متعددة ومتنوعة .
 المؤمهوالكبفسَمسانبئعجبشالمسآنالكسَم.إعجبشالمسآن
أساس السحر
 المنسق القرآنً هو أساس السحر فً القرآن الكرٌم .
 -2وضح العالقة بٌن عنوان النص ومضمونه :
 للعنوان عالقة وثٌقة بالموضوع فهو ٌتحدث عن مصدر السحر والتؤثٌر فً القرآن الكرٌم
الذي هو نبع فائض من الجمال والروعة واإلعجاز المستمر فً كل زمان .
 -3استخلص الهدؾ من الموضوع :
 تبصٌر الناس بقٌمة القرآن وبٌان دوره ومدى تؤثٌره على النفوس البشرٌة  ,والحث على
تالوته
 الدعوة إلى التعرف على أسرار اإلعجاز فً القرآن .
التمهٌد  :عدد منابع السحر فً القرآن الكرٌم .
 التشرٌع المحكم -النسق القرآنً .

-

النبوءة الغٌبٌة

-

العلوم الكونٌة

 -4حدد منبع السحر الذي ٌراه الكاتب مستدالً :
ٌ ركههز الموضههوع علههى النسههق القرآنههً ومهها فٌههه مههن تناسههق فههً تصههوٌر الحالههة النفسههٌة ,
وإٌقاع الفواصل القرآنٌة  ,ونظم األلفاظ المختارة فً نسق خاص .
 -5وضح سحر البٌان فً اآلٌات التالٌة :
وتَ َىلَّ ًٰ()31أَلَ ْمََ ْعلَمبِأ َ َّن َّ
أَ َزأََ َ
َّللاَََ َس ٰي()31 َك ََّّللَ ِئهلَّ ْم ََىتَ ِه
 ( قوله تعالى
ْتإِن َك َّر َ
ة َ
صَُ ٍت َكب ِذبَ ٍت َخب ِطئَ ٍت()31فَ ْلَُ ْد ُ
عوَب ِدََهُ()31 َسىَ ْد ُعال َّصبَبوَُِتَ()31
صَُ ِت()31وَب ِ
لَىَ ْسفَعًببِبلىَّب ِ
س ُج ْد َوا ْلتَ ِسة۩()31
َك ََّّل ََلتُ ِط ْعهُ َوا ْ
 ٌتجسد فً التناسق فً تصوٌر الحالة النفسٌة وإٌقاع الفواصل القرآنٌة ونظم األلفاظ
المختارة فً نسق خاص

 -6فرق بٌن فواصل القرآن وسجع الكهان .
 الىسكالمسآوٍ:هىوسكمتسبوَسبطبُهفىاصلهتىبسكداخلٍدلُك.
 أمبسجعالكهبن:فهىجملمتىبثسةَلزابطبُىهبوَلاتسبق.
 -7علق على النص التالً مبٌنة المستفاد منه :
 إن هذا إال قول البشر
 هذه اآلٌة الكرٌمة وردت على لسان أحد المشركٌن هذه اآلٌة الكرٌمة وردت على لسان
أحد المشركٌن وٌستفاد من هذا أن النسق القرآنً أثر على المؤمنٌن والمشركٌن.
أثر العبارة التالٌة بأسلوبك .
ِ -8
( السحر الذي عناه كان كامنا ً فً صمٌم النسق القرآنً ذاته ).
 إن القرآن الكرٌم فً بداٌة نزوله كان معجزاً ومؤثراً فً الكفار بألفاظه وفواصله
وتصوٌر الحالة النفسٌة برؼم خلوه من التشرٌع والؽٌبٌات والعلوم الكونٌة .

الثروة اللؽوٌة
 -1وضح معانً الكلمات الواردة فً النص فٌما ٌأتً:
الكلمة

معناها

المزمل

ؾ بثوبه  ،ا ْل ُم َّد ِّث ُر
ا ْل ُم َتلَ ِّف ُ

كامنا ً

ُم ْخ َتفٌا ً

صمٌم

صلب وجوهر – أصل وخالص – عمق

إبان

أثناء

اتساق

ِست َِواء
ِا ْنتِ َظا ُم  ،ا ْ

أبطره

أطؽاه  -جعله متك ِّب ًرا مزهوا مستخفا ً متؽطرسا

 - 2بٌن مفرد وجمع الكلمات التالٌة :
الكلمة
كهان
فواصل
ألباب

مفردها
كاهن
فاصل  -فاصلة
لب  ,لبب

الكلمة يف سياقها

جمعها
نواص  -ناصٌات
ٍ
مناهل
طواغ
طغاة –
ٍ

الكلمة
ناصٌة
منهل
طاغٌة

معناها السياقي

عقل الصبً بعد البلوغ أدرك ومٌز
فاقه
عقل صاحبه
انقبض وانزوى
عقل الظل
عقل الباحث طبيعة القضية عرفها
أدى دٌته
عقل القتيل

مجال اإلدراك
مجال المنافسة
مجال علمً
مجال المعرفة
مجال العدل

 -2أكمل كل فراغ فً الجمل أمامها بتصرٌؾ مناسب لكلمة (خلق )
( مخلوق  -خلق -أخلق  -خالق  -اختلق  -خلٌق  -خلوق – األخالق )
التصرٌف الصحٌح
الجملة
خلق  -أوجد
 .......هللا اإلنسانخالق  -عاشر
  .......الناس بخلق حسناختلق  -ادعاه وافتراه
  ......القولخلٌق  -جدٌر
 كان المدٌر  ....بمنصبهخلوق – حسن خلقه
 أحمد رجل .....مخلوقة  -منحولة
 هذه قصٌدة .......األخالق  -السلوك
 " إنما بعثت ألتمم مكارم " .......أخلق َ -بل َِى
 ..... -الثوب

التذوق الفنً وأسلوب القصر
 وضح الصورة البٌانٌة التالٌة :
 منبع السحر  :تشبٌه صرٌح ٌوضح أن سحر القرآن متجدد ال ٌنضب
 السحر كامن فً صمٌم النسق ال فً الموضوع .
أسلوب قصر طرٌقته العطف ب ( ال ) وهو ٌفٌد الحصر والتخصٌص .

 -1اقرأ األمثلة ثم حول أسالٌب القصر التالٌة إلى طرق أخرى :





إنما المإمنون أخوة .
و ما محمد إال رسول .
حضر أحمد بل محمد.
المجاهد الصابر نقدر .

 -2عبر عن المعانً التالٌة بأسلوب قصر مناسب .
مصاحبة اللئام شر .

طول التجارب زٌادة فً العقل .
رأس الحكمة مخافة هللا .
 خدمة الحجٌج شرف ال مهانة.
إنما الحٌاة أمل.

– ما المإمنون أعداء بل أخوة .
– إنما محمد رسول .
– ما حضر إال محمد .
– إنما نقدر المجاهد الصابر .

 شر مصاحبة اللئام .– ما طول التجارب إال زٌادة فً العقل
– إنما رأس الحكمة مخافة هللا .
– ما خدمة الحجٌج مهانة بل شرف
– الحٌاة أمل ال ٌؤس

 -3اجعل الجملة التالٌة مفٌدة للقصر من ؼٌر زٌادة أو نقصان ،وبٌن ما ٌفٌده القصر.
الشكر هلل
 الجملة  :هلل الشكر
 ما ٌفٌده القصر  :التخصٌص والتوكٌد
 -4ضع خطا ً تحت الجمل التً تفٌد القصر فٌما ٌلً:
 المؤمن محترم أخٌه ال محتقره .
ٌ حترم المؤمن أخاه ال ٌحتقره .
 الحمد هلل .
 هلل الحمد .

السالمة اللؽوٌة " اإلضافة "
سٔ -عرِّ ف اإلضافة  ,وما حكم المضاف إلٌه ؟
جٔ -اإلضافة  ,هً  :إسنا ُد كلم ٍة إلى أخرى  ,بتنـزٌل الثانٌة من األولى منزلة التنوٌن  ,أو ما ٌقوم مقام تنوٌنه.
وحكم المضاف إلٌه  :الجرّ دائما ً.
************************************************

سٕ -ما الذي ٌحذف من االسم المراد إضافته ؟
جٕ -إذا أرٌد إضافة اسم إلى آخر حُ ذِف ما فً المضاف من تنوٌن  ,أو نون تلً عالمة اإلعراب  ,وهً النون فً
المثنى  ,وفً جمع المذكر السالم فهً واقعة بعد األلف  ,أو الٌاء فً المثنى  ,وبعد الواو  ,أو الٌاء فً جمع المذكر
السالم ؛ ولذا سمٌّت َ :تالِ ٌَة لإلعراب.
علم  ,واألصل قبل اإلضافة  :هذا طالبٌ .
 فمثال حذف التنوٌن من المضاف  :هذا طالبُ ٍ ومثال حذف النون من المثنى المضاف  ,قوله تعالى َ :تب ْدَان  ,ونحو قولك :
َّت ٌَدَا أَ ِبً لَ َه ٍ
ب َو َتبَّ واألصل ِ ٌَ :
هذان ُغالما زٌ ٍد.
ِ
ٌن .
 ومثال حذف النون من الجمع المضاف  ,قوله تعالى ٌَ :ا َبنًِ إِسْ َرائٌِ َل واألصل َ :بنِ َالعلم.
وكذلك تحُذف (أل) من المضاف  ,نحو  :الطالبُ ؛ فتقول  :طالبُ
ِ

 -1حدد المضاؾ والمضاؾ إلٌه :
 لمعلمً األجٌال مكانة كبٌرة فً نفوس األبناء  ،فهم قائدو المتعلمٌن إلى دروب الخٌر ،
لذلك وجب على األسرة تنشئة أبنائها على احترام قائدٌهم ومعلمٌهم  ،فالمدرسة واألسرة
سبٌال التربٌة القوٌمة حتى ٌنشأ جٌل ٌ قاد ٌر على بناء عقله وقٌمه .
 -2اضبط المضاؾ والمضاؾ إلٌه فٌما ٌلً :
 أبراج الكوٌت شامخة.
الكوٌت  -:مضاف إلٌه مجرور  ( .المضاف – نكرة )
أبراج  :مبتدأ مرفوع
 إن عٌن المرء مرآة تشع منها العواطف.
 عٌن اسم إن منصوب  -المرآة  :مضاف إلٌه مجرور .جناح
 الدنٌا وما فٌها أقل عند هللا من جناح بعوضة = الدنٌا أقل عند هللا من وزن
ٍ
( المضاف إلٌه ٌنون )
جناح  :اسم مجرور  -بعوضة  :مضاف إلٌه
وزن  :اسم مجرور  -جناح  :مضاف إلٌه
 إن عٌنً المرء مرآتا نفسه = لغة العٌنٌٌن أصدق من الشفتٌن .
عٌنً  :اسم إن منصوب بالٌاء ( حذفت النون ) = العٌنٌن  :مضاف إلٌه مجرور بالٌاء
 لٌس آكلو الربا بمفلحٌن = الربا نار فً بطون اآلكلٌن .
آكلو  :اسم لٌس مرفوع بالواو ( حذفت النون )=

اآلكلٌن  :مضاف إلٌه مجرور بالٌاء

 - 3صوب الخطأ النحوي فً الجمل اآلتٌة .
 إن القراءة الكتب مفٌدة .
 جاء طالبان العلم .
 رأٌت معلما ً الصف نشٌطا ً

قراءة
طالبا
معلم

 --4اجعل كل كلمة تحتها خط مضافا إلٌه فٌما ٌلً :
 إبداع الكاتبٌن متمٌز. كاتبا القصة متمٌزان .
 مشروع المهندسٌن رائع. مهندسو المشروع مبدعون .
 ورد الحدٌقة جمٌل. حدٌقة المدرسة جمٌلة .
 -5اجعل كل كلمة من الكلمات اآلتٌة مضافا إلٌه فً جملة من إنشائك .
 اتحاد المسلمٌن قوة تزلزل أعدائهم . مسلمون : دعاء الصائمٌْن مستجاب . صائمان : قراءة الكتب تنمً العقل . -كتب :

نموذج التعبٌر تقرٌر
عناصر التقرٌر :
 الدقة فً العبارة واإلٌجاز .
 الموضوعٌة وتنظٌم األفكار وتسلسلها .
 البعد عن العاطفة والخٌال .
 تحدٌد الزمان والمكان واألشخاص .
 إضافة المقترحات فً نهاٌة التقرٌر .

تقرٌر عن الزٌارة التً قامت بها جماعة المكتبة إلى بٌت هللا الحرام .
قررت إدارة المدرسة رحلة عمرة لجماعة النشاط المدرسً فً إجازة نصف السنة وكان ذلك ٌوم
السبت الموافق ٕٔ  ٕٓٔ7 / ٔ /لمدة عشرة أٌام توجهنا مع مشرفة الرحلة معلمة التربٌة اإلسالمٌة
إلى مطار الكوٌت وركبنا الطائرة ثم أقلعت الساعة التاسعة صباحا متجهة إلى جدة  ,استغرقت
ساعتٌن .
وألن الطائرة ستتجاوز المٌقات فقد اغتسلنا من منازلنا وبدأنا بالتلبٌة عندما مرت الطائرة على
المٌقات وصلنا جدة ثم استلقٌنا سٌارة إلى مكة المكرمة ,وصلنا إلى فندق “ابراج هٌلتون مكة”
سالمٌـن ,ودخلنا الحرم وطفنا سبع أشواط – الشوط ٌبتدئ من الحجر األسود وٌنتهً منه –ثم صلٌنا
ركعتٌن خلف مقام إبراهٌم ثم اتجهنا للسعً بٌن الصفا والمروة سبعة أشواط .
بعد االنتهاء من أداء نسك العمرة بقٌنا فً مكة ثالثة أٌام ألداء باقً الصلوات بجوار الحرم  ..ثم
توجهنا إلى المدٌنة ,ثم اتجهنا إلى المدٌنة  .وكانت نٌاتنا هً زٌارة المسجد النبوي ولٌس زٌارة قبر
النبً .
نسلم على الرسول -صلى هللا علٌه وسلم – كما ٌقال فً الصالة اإلبراهٌمٌة ,ثم السالم على صاحبً
الرسول وهما أبوبكر الصدٌق وعمر بن الخطاب -رضً هللا عنهما , -ثم نصلً بالروضة أو ندعً
أو نقرأ القرآن أو نذكر هللا ,وزرنا المعالم اإلسالمٌة غٌر المسجد النبوي مثل مسجد قبــاء ,ومسجـد
القبلتٌــن ,وجبـل أحــد ,البقٌــع .
وجهزنا أمتعتنا استعدادا لطرٌق العودة إلى الكوٌت و تعبر الجماعة عن شكرها لمدٌرة المدرسة
التً أتاحت لها هذه الفرصة  ,كما تشكر معلمة التربٌة اإلسالمٌة على تنظٌمها لهذه الزٌارة .
و ٌقترح أعضاء الجماعة على إدارة المدرسة  ,تكرار مثل هذه الزٌارات المفٌدة .
وهللا الموفق

حرر فً تارٌخ ٕٓٔٙ/ٔٓ/ٕ8

مقرر الجماعة

